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 يف سياقه السياسي واالقتصادي ةالفلسطينيللسلطة ين العام تطور الد
  1هاد أبو عامرخالد ج

 : املقدمة
 

، خضع االقتصاد الفلسطيين لكثري من 1993 سنةمنذ نشوء السلطة الفلسطينية 
بينها  جمموعة من العوامل، منالتقلبات اليت انعكست على أدائه بشكل سليب، نتيجة 

 التحكم اإلسرائيلي يف مفاصله، وتقييده.
حيث سعى االحتالل لتجيري االقتصاد الفلسطيين مبا يتالءم مع مصاحله التجارية 
واالقتصادية بدرجة أساسية، إضافة خلضوع املوارد املالية الفلسطينية لالبتزاز اإلسرائيلي 
 نتيجة االشرتاطات واخلصومات من عائدات الضرائب املعروفة بـ"املقاصة" بشكل تعسفي.

مواردها املالية املقدمة يف جهت اشرتاطات الدول املاحنة إضافة إىل ذلك، فقد و 
للفلسطينيني على اإلنفاق التشغيلي، جبانب خضوعها للتقلبات السياسية، مما أدى حلالة 

  من عدم االستقرار يف املالية العامة للسلطة الفلسطينية.
يتصف االقتصاد الفلسطيين أبنه ضمن االقتصادات الناشئة؛ ألن كثريًا من مقوماته 
تعتمد بدرجة أساسية على التمويل اخلارجي اآلتية على هيئة تدفقات نقدية ميكن 

                                                           

ابحث خمتص يف الشأن االقتصادي الفلسطيين، حاصل على شهادة املاجستري يف ختصص اقتصادايت التنمية من  1
 اجلامعة اإلسالمية بغزة.
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إدراجها ضمن فئة املنح والقروض، وأهم قنوات صرفها املوازنة الفلسطينية، واملنظمات، 
، إضافة للتحويالت UNRWA، والتشغيلية، وأمهها األونروا والوكاالت األممية، واإلغاثية

 2النقدية من العمالة الفلسطينية يف دولة االحتالل.

كمنح   مليار دوالر 35.4عن  ، ما يزيد2017–1994تلقت األراضي الفلسطينية بني سنيت 
، استحوذت املساعدات للموازنة العامة على القسم األكرب من مليار دوالر كقروض 1..1و

 3.%33 تهنسبواستحوذ على ما مليار دوالر  13.5 إبمجايل وصل إىل هذا التمويل
على الرغم من هذا الدعم اخلارجي الكبري، إال أن املوازنة العامة الفلسطينية عانت من 

، مما 2020، وحىت هناية سنة 1995عجز شبه دائم منذ أول موازنة للسلطة مّت إقرارها سنة 
تسبب يف إجياد أزمة بنيوية شكلت حتداًي لصانع القرار الفلسطيين؛ جنمت عن أزمة ارتفاع 

 4العام على السلطة الفلسطينية، خصوصاً يف السنوات األخرية. ينحجم الدَّ 
 
 

                                                           

عب حنو توظيف أجنع للمساعدات اخلارجية املقدمة للش معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين )ماس(، 2
 انظر: ،(2005 معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين )ماس(، )رام هللا: الفلسطيين

http://mas.noursoft.com/records/1/15536.aspx 
نظر: ا، 13/2/2.12مليار دوالر مساعدات دولية منذ أتسيس السلطة الفلسطينية، وكالة األانضول لألنباء،  4.35 3

https://www.aa.com.tr 
 أمان، - ين العام ومتأخرات القطاع اخلاص يف فلسطني، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلةالدَّ نصر عبد الكرمي، واقع  4

 https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/9022.htmlانظر: ، 5/9/2019
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 :لسلطة الفلسطينيةلأواًل: السياق التارخيي ألزمة الدَّين العام 
 

مبساعدة صندوق النقد  1995سنة أعدت السلطة الفلسطينية أول موازنة عامة هلا 
، International Monetary Fund الدويل

والقوانني األردنية وخضعت يف إعدادها لألعراف 
، قبل أن  1967واملصرية سارية املفعول قبل سنة

؛ بشأن 1998لسنة  7تصدر السلطة قانون رقم 
تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية الساري حىت 

 5يومنا هذا.
تقسم املوازنة الفلسطينية وفقاً للقانون الفلسطيين إىل قسمني ومها: اإليرادات والنفقات، يقسم 

ول إىل إيرادات عامة لحلية وي ر رريبية، واملقاصة، وااخاريية، أما الاا ي فينقسم إىل نفقات األ
 يارية ورأمسالية.

، أبنه الرصيد القائم لاللتزامات 2005لسنة  24ين العام يف القانون الفلسطيين رقم يعرف الد  
 6 قسمني:اللتزاماهتا، وينقسم إىلاملالية احلكومية ي ر املسدد، واملرتتب عليه دفعه تسديداً 

  ألموال اليت ل تسديداً االلتزامات املالية املرتتب على احلكومة دفعها ين ااخاريي، وهي . الد  1
  .واملؤسسات الدولية ااخاريية مبقتضى القانون ،واهليئات ،اقرترتها من الدول

ألموال اليت ل على احلكومة دفعها تسديداً االلتزامات املالية املرتتب ين احمللي، وهي . الد  2
 .أو مؤسسات مالية لحلية أخرى ،أو من بنوك لحلية ،مبويب سندات حكومية ؛اقرترتها

                                                           

، يين )ماس(معهد أحباث السياسية االقتصادية الفلسط )رام هللا: هيكل املوازنة العامة الفلسطينيةعمر عبد الرازق،  5
 http://library.mas.ps/records/1/11409.aspx(، انظر: 2002

، موقع املقتفي: منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني، معهد احلقوق، 2005( لسنة 24قانون الدين العام رقم ) 6
  http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15318، انظر: 2005يامعة ب رزيت، 
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ين العام هو العجز الذي ينشأ عند جلوء السلطة لالقرتاض الداخلي من وفقاً لذلك، فإن الدَّ 
نشأ عند يةـ لتغطية العجز الذي يالبنوك العاملة يف األراضي الفلسطينية، أو املؤسسات اخلارج

 زايدة نفقاهتا مقابل تراجع إيراداهتا. 
ين العام الفلسطيين، فتعود للسنة األوىل لتسلم السلطة الفلسطينية مهامها أما عن نشأة الدَّ 

مليون  300وصل إىل  1996مليون دوالر، ويف سنة  83ين العام بلغ الدَّ  1995الرمسية، ففي سنة 
 ين العام اخلارجي املتمثلة، ووصلت نسبة الدَّ مليون دوالر 146ارتفع إىل  1999 دوالر، ويف سنة

من إمجايل حجم الدين  %52إىل  1999–1995ابالقرتاض من اجلهات الدولية بني سنيت 
  7اإلمجايل.

 2020–1995: تطور الد ين خالل الفرتة 1جدول رقم 

 

 

 السنة
 الد ين احمللي العام اخلارجي الد ين الد ينإمجايل 

ابملليون 
 دوالر

معدل النمو 
(%) 

ابملليون 
 دوالر

النسبة من 
 إمجايل الد ين

معدل النمو 
(%) 

ابملليون 
 دوالر

معدل 
 (%النمو )

1995 83 - - - - - - 
1996 300 216 - - - - - 
1997 403 34 148 36.7 - 254 - 
1998 548 35 223 40.6 50.3 324 27.5 
1999 648 18 293 45.2 31.2 355 9.4 
2000 863 33 520 47.5 77.2 342 -3.4 
2001 872 1 559 69.5 7.6 312 -8.7 
2002 749 -14 597 87.1 6.7 151 -51 
2003 849 13.4 611 79.8 2.3 238 57 

                                                           

جملة اجلامعة اإلسالمية " (،2011-2000تطور الدين العام يف األراضي الفلسطينية )"، ومازن العجلة مسري أبو مدللة 7
ون الثاين/ كان  اجمللد احلادي والعشرون، العدد األول،اجلامعة اإلسالمية، غزة،  ،للدراسات االقتصادية واإلدارية

 انظر:، 276، ص 2013 يناير
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEB/article/download/388/354 
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2004 1,002 18 611 71 0 391 63 
2005 1,196 19 624 63 2.2 572 46 
2006 1,092 -8 629 67.6 0.8 462 -19 
2007 1,451 32 1,034 70.1 64 417 -9 
2008 1,557 7.3 1,034 65.7 0 523 25 
2009 1,736 11.4 1,087 62.7 5.1 649 24 
2010 1,883 8.4 1,043 55.4 -4 840 29 
2011 2,212 17.4 1,114 56.9 6.8 1,099 30 
2012 2,482 12.2 1,097 53.6 -1.5 1,385 26 
2013 2,376 -4 1,108 47.7 1 1,268 -8.5 
2014 2,401 1 1,179 49.8 6 1,221 -3.8 
2015 2,477 3 1,054 43.3 -11 1,431 14 
2016 2,389 -3 1,004 43.1 -5 1,385 -1.4 
2017 2,225 -7 908 41.9 -10 1,316 -6.5 
2018 2,229 0.4 970 44.5 1.1 1,258 -4.5 
2019 2,484 10 1,116 33.4 13 1,536 18 
2020 2,998 17 1,215 42 8 2,115 27 

 

 املصدر: إعداد الباحث استناداً لبياانت املوازنة العامة، وتقارير االستدامة املالية لسلطة النقد.

 ، نالحظ ما يلي: 1ابلنظر إىل اجلدول رقم 

  َّ1998ين العام على السلطة، منذ إنشاء أول موازنة أعدهتا السلطة سنة ارتفاع حجم الد ،
اعتمادها على القروض لتمويل العجز يف املوازنة حىت  ، واستمر%36إىل وصلت بنسبة منو 

 . 2001مقارنة بسنة %14نسبياً يف منو االقرتاض بنسبة  اً ، الذي شهد تراجع2002سنة 
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  كانت نسبة الديون 2000–1997 سنةالسنوات األوىل من عمر السلطة املمتدة من ،
ين العام، ولكن مع دخول انتفاضة األقصى من إمجايل الدَّ  %42.5 طاخلارجية مبتوس

، وحىت حصول السلطة على 2000 سنةأواخر 
 United صفة دولة مراقب يف األمم املتحدة

Nations  كان الدَّين اخلارجي 2012سنة ،
مستحوذًا على النسبة األكرب من إمجايل الدين 

 %87العام بنسبة جتاوزت يف بعض السنوات 
 .2003–2002كما حدث يف سنيت   %79و
  واليت شهدت فوز حركة محاس يف االنتخاابت 2007–2006خالل الفرتة املمتدة بني ،

السلطة  ، وتفسري ذلك تعرُّض%32إىل  %8-، من %40العام بنسبة ين منا الدَّ  ،التشريعية
الفلسطينية حلصار مايل من قبل "إسرائيل" والدول املاحنة؛ رفضًا لنتائج االنتخاابت، وميكن 

وحىت  1226 السلطة ارتفع منذ أول موازنة أعددهتا يف العام ين العام علىأن نشري هنا أن الدَّ 
 سنوايً. %6بنسبة  .2.2هناية العام 

  رافقها اعتمادًا شبه  2020–2019املقاصة اليت واجهت السلطة يف سنيت  إيراداتمع أزمة ،
ظفيها املالية، ومن أبرزها تغطية رواتب مو  اكامل على القروض من البنوك لتغطية احتياجاهت

 8نظراً العتمادها على موازنة الطوارئ. %50بنسبة 
  شكلت رقمًا قياسيًا بوصول عتبة الدين العام  2020كما يشري اجلدول إىل أن سنة

قفزة ابلنسبة للدين اخلارجي بقيمة  2007مليارات دوالر، وشهدت سنة  3إىل مستوى 
فشكلت قفزة اترخيية ابلنسبة للدين احمللي بقيمة  2020ماليني دوالر، أما سنة  405
 مليون دوالر.  579

                                                           
، 3/5/2.12السلطة الفلسطينية تلجأ إىل االقرتاض من البنوك احمللية مع استمرار أزمتها املالية، موقع املونيتور، انظر:  8

 -https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2019/05/palestinian-authorityيف:

public-salaries-loans-banks.html 
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 :لسلطة الفلسطينيةلين العام سياق القانوين للد  اثنياً: ال
 

وضع اإلطار القانوين للدين العام،  30يف املادة  2005لسنة  24جاء يف ديباجة القانون رقم 
 %40من خالل إلزام السلطة بعدم جتاوز مستوى الدين العام بشقيه احمللي واخلارجي؛ مستوى 

 9من الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار اجلارية.
وأتيت هذه النسبة ضمن احلدود اليت حددها صندوق النقد الدويل بنسبة الدين العام إىل الناتج 
احمللي لالقتصادات العربية أو الناشئة ومن بينها فلسطني، ومل تتجاوز السلطة الفلسطينية عتبة 

ن م هذا الرقم منذ أتسيسها، وكانت أعلى نسبة سجلت للدَّين العام يف تشرين األول/ أكتوبر
 مليارات دوالر(. 3.6مليار شيكل ) 12.3بوصوله إىل  2020سنة 

على الرغم من أن هذا البند قّيد من االستسهال أمام احلكومات الفلسطينية املتعاقبة، بعدم 
اإلسراف يف طلبات االقرتاض، لكنه يف الوقت ذاته أوجد أزمة مركبة بقيام احلكومات املتعاقبة 

ف و اباللتفاف عن هذا الشرط؛ نتيجة شّح املوارد املالية وهو الشراء اآلجل، والسحب على املكش
مليار  15من البنوك احمللية، مما زاد من مستوى املتأخرات املالية على احلكومة اليت كسرت مستوى 

 2020.10مليارات دوالر، حىت بياانت شهر تشرين الثاين/ نوفمرب  4.4شيكل، 
ومن خالل إضافة رقم الدين العام إىل املتأخرات املالية على احلكومة، فإن إمجايل الرقم املسجل 

مليارات  7.9مليار شيكل ) 26.8، هو 2020احلكومة واجب السداد حىت هناية سنة على 
  11من الناتج احمللي اإلمجايل. %50دوالر( مبا يتجاوز نسبة 

دأب االقتصاديون الفلسطينيون يف السنوات األخرية إىل دمج املتأخرات املالية على احلكومة 
حتت بند الدين العام، كونه خيضع لنفس الشروط املنطبقة على الدين العام من حيث استحقاق 

                                                           

 .2005، املقتفي، جامعة بريزيت، 2005( لسنة 24قانون الدين العام رقم ) 9

 انظر: ، 27/1/2021ين العام على حكومة اشتيه يسجل مستوى اترخيي يف نوفمرب، موقع االقتصادي، الدَّ  10
https://www.aliqtisadi.ps/     

 املرجع نفسه. 11

https://www.aliqtisadi.ps/
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 سالم فياض

ت االسداد، كما تعطيه احلكومة أولوية يف نفقات امليزانية، ولعل االختالف القائم هنا أن املتأخر 
  صفرية.ؤجلة مستحقة الدفع بفائدة املالية أتيت على هيئة قروض م

ويُعد سالم فياض رئيس احلكومة الثانية عشر بني 
أول من أوجد آلية املتأخرات املالية،  ؛2013–2007

كجزء من حالة االلتفاف على قانون الدين العام، 
وُتعرف أبهنا املبالغ املستحقة على احلكومة للهيئات 

الدوليني، و احمللية، كهيئة التقاعد، واملوردين احملليني 
 وموظفي القطاع العام.

من جانب آخر، شكل غياب األسس السليمة يف عملية التنمية احمللية، عرب اعتماد السلطة 
فلسطيين اليت أثقلت كاهل االقتصاد ال ،اكاة الدول املتقدمة يف بناء املؤسسات املختلفةعلى لح

ابلكثري من األعباء املالية، سببًا يف ارتفاع الدين العام، ووصوله ملستوايت قياسية، خصوصًا يف 
 السنوات األخرية.

تتلقى متويلها من  12مؤسسة عامة غري وزارية، 63عل سبيل املثال ال احلصر، هناك أكثر من 
قبل السلطة الفلسطينية لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، مما ميكن اعتباره أحد أشكال الفساد 
 واحملاابة، وميتاز هذا النوع من الوظائف اخلاصة اليت متنح لشخصيات بعينها، ابرتفاع أجور مدرائها

كبرياً عن متوسط األجور   دوالر(، مما يشكل احنرافاً  2,800)آالف شيكل  10الشهرية اليت تصل 
العامة لدى موظفي السلطة، ويزيد من بند النفقات العامة، مما يدفع السلطة لالقرتاض لتغطية 

 العجز يف النفقات. 

                                                           

، لندن،  اجلديدالعريب، صحيفة إهدار امليزانية الفلسطينية...ترضيات وظيفية عرب مؤسسات متضاربة املهام 12
 /https://www.alaraby.co.uk، انظر: 6/12/2020
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عالوة على ذلك شكل القصور يف التشريعات الفلسطينية بيئة إضافية الخنفاض اإليرادات 
لتهرب الضرييب أحد أشكال هذا القصور الذي تعاين منه املالية العامة للسلطة العامة، ويُعّد ا
 الفلسطينية. 

، فإن التهرب  2017أمان يف -ووفقًا لدراسة أجراها االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة 
وفقا لتقرير صادر عن اجمللس و  13 من إمجايل اإليرادات الضريبية، %65 إىل الضرييب يصل

لف ، فإن حجم التهرب الضرييب يكبكدار - االقتصادي الفلسطيين للتنمية وإعادة اإلعمار
 وهي انجتة عن ،دوالر من قيمة الضريبة الكلية مليون ..5اخلزينة العامة خسائر سنوية تتجاوز 

 14.التهرب الضرييب والتسرب املايل

 
 :اثلثاً: السياق السياسي ألزمة الد ين العام

 

ين العام كجزء من جمموعة أسباب أدت لوصول السلطة الفلسطينية  جاءت أزمة الدَّ
إىل مستوى خطري يف إدارة املال العام، فعلى الرغم من هشاشة االقتصاد الفلسطيين، 
ولحدودية موارده، إال أن تراكم هذه األزمة منذ سنوات، وغياب التخطيط اإلداري واملايل 

                                                           
، 2017 أمان، نيسان/ أبريل -ملخص ألوراق العمل حول: التهرب الضرييب، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة  13

 انظر:
palestine.org-https://www.aman

 

 رام هللا، ،ايماأل": حجم التهرب الضرييب يف فلسطني يوازي ثلث قيمة الضريبة الكلية، صحيفة "بكدار 14
 https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10eddf85y284024709Y10eddf85، انظر: 13/5/2.11
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تنمية؛ من النهوض أدى إىل تغري أولوايت ال
مبشروع الدولة الذي حددته السلطة كهدف 

منذ أن حصلت على  ،منشود تطمح لتحقيقه
عضوية دولة مراقب يف األمم املتحدة يف 

29/11/2012.15 
تطلبت إدارة هذه األزمة من السلطة الفلسطينية موارد مالية كبرية، وإبقائها كسلطة 

عليها من مستحقات مالية متأخرة، لكن العودة مدنية تنصب أولوايهتا على تسديد ما 
إىل أصل املشكلة يشري إىل أن جلوء السلطة لالقرتاض احمللي واخلارجي والشراء اآلجل، 

 ألن مسبباته هو عجز املوازنة نتيجة زايدة النفقات مقابل تراجع اإليرادات.
 16تعتمد السلطة على ثالثة مصادر لتمويل اإليرادات وهي:

إليرادات العامة احمللية وغري الضريبية، وأتيت من الضرائب على الدخل لألفراد، . ا1
واألرابح على الشركات واجلمارك الداخلية، وضريبة القيمة املضافة، واملكوس، 

مليار دوالر  1.25وضرائب األمالك، والرسوم والرتاخيص والغرامات، وتشكل قيمته 
 ن إمجايل اإليرادات العامة.م %25من إمجايل اإليرادات مبا نسبته 

يرادات املقاصة، وأتيت من الضرائب والرسوم على الواردات الفلسطينية عرب املوانئ . إ2
 . مليار دوالر سنوايً  2.5 من إمجايل اإليرادات العامة بقيمة %50اإلسرائيلية، وتشكل 

املنح واملساعدات اخلارجية من خمتلف اهليئات، والوكاالت التنموية الدولية،  يرادات. إ3
  من إمجايل اإليرادات الكلية. %25مليار دوالر، مبا نسبته  1.25مبتوسط 

 

                                                           

/https://www.aljazeera.net :، انظر29/11/2012فلسطني دولة مراقب ابألمم املتحدة، موقع اجلزيرة.نت،  15
 

 أمان، - ين العام ومتأخرات القطاع اخلاص يف فلسطني، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلةنصر عبد الكرمي، واقع الدَّ  16
5/9/2019. 
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الشق الثاين من املوازنة العامة، هو بند النفقات العامة اليت تندرج ضمن بنَدي النفقات 
 وتشمل:اجلارية، 

والتحويالت للوزارات واملؤسسات العامة  ،والعالوات التشغيلية ،والرواتب ،األجور. 1
 .واألجهزة التنفيذية األخرى للسلطة الفلسطينية

النفقات الرأمسالية والتطويرية، وتشمل املشرتايت احلكومية، واألصول الرأمسالية، . 2
 واإلهالك.

عجز منذ نشأهتا وحىت اليوم، ف اتسمت املالية العامة للسلطة حبالة من عدم االستقرار
 17املوازنة مل يفارق امليزانية العامة منذ إنشاء أول موازنة، ويعود ذلك إىل عاملني رئيسيني:

تذبذب املساعدات اخلارجية اليت تتلقاها السلطة من دول العامل، وأمهها الوالايت . 1
 املتحدة األمريكية، والسعودية، واالحتاد األورويب.

هذه املساعدات للعامل السياسي، إذ اقرتنت غالبًا مبدى اخنراط السلطة يف  . خضوع2
يف قيمة هذه  اً كبري  اً ، حصل تراجع2014املفاوضات مع "إسرائيل"، ومنذ توقفها سنة 

، حتديداً من الوالايت املتحدة، فيما بقي االحتاد املساعدات من العديد من دول العامل
 ًا مقارنة ببقية الدول.األورويب ودوله األكثر التزام

  

                                                           

 مان،أ - ين العام ومتأخرات القطاع اخلاص يف فلسطني، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلةنصر عبد الكرمي، واقع الدَّ  17
5/9/2019. 
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 2020-1997: املساعدات الدولية اليت تلقتها موازنة السلطة خالل الفرتة 2جدول رقم 

 

 املساعدات املقدمة ملوازنة السلطة )مليون دوالر( السنة
1997 10 
1998 3 
1999 7 
2000 55 
2001 523 
2002 436 
2003 261 
2004 345 
2005 348 
2006 517 
2007 744 
2008 1,450 
2009 1,176 
2010 855 
2011 749 
2012 665 
2013 1,129 
2014 945 
2015 660 
2016 593 
2017 555 
2018 491 
2019 467 
2020 419 

 13,403 اإلمجايل
 

 .بكدار – اجمللس االقتصادي الفلسطيين للتنمية واإلعماراملصدر: إعداد الباحث ابالستناد لبياانت 
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 نالحظ ما يلي: 2ابلنظر إىل اجلدول رقم 
  اتسام املساعدات الدولية للسلطة ابلوضع السياسي، وابلعالقة مع "إسرائيل" على وجه

التحديد، وتركزت بداايت نشوء املساعدات الدولية على مشروع بناء املؤسسات املدنية 
واخلدماتية، مبا فيها متويل قطاع الصحة، والتعليم، والبىن التحتية، ومل يتجاوز التمويل اخلاص 

 دوالر. ماليني 10عتبة ابملوازنة 
  تشكلت قفزة ابلنسبة حلجم املساعدات 2000مع دخول انتفاضة األقصى أواخر سنة ،

مليون دوالر بزايدة  523مليون دوالر إىل  55الدولية اليت تتلقاها موازنة السلطة، من 
 مليون دوالر. 468

  كما يالحظ أن املرحلة اليت تلت االنسحاب اإلسرائيلي أحادي اجلانب من قطاع غزة وأجزاء
، وتشكيل محاس للحكومة العاشرة بعد فوزها يف االنتخاابت 2005من الضفة الغربية يف سنة 

، وما تالها 2006التشريعية يف انتخاابت سنة 
فقد تضاعف فيها حجم  18من فرتة االنقسام،

دولية املمنوحة ملوازنة السلطة املساعدات ال
بني سنيت  اتدوالر  3.1 وقفزت بـبشكل كبري، 

، وقد اتسمت هذه املساعدات 2008–2007
الذي شهد توقف  2014ابلتذبذب، لكنها بقيت يف مستوى االستقرار للسلطة حىت سنة 

وتراجع متوسط املساعدات اليت تتلقاها موازنتها  19مفاوضات التسوية بني السلطة و"إسرائيل"،
 ..2.2 سنةمليون دوالر  412 إىل 2.14 سنةمليون دوالر  245 من

  ميكن االستنتاج أن جلوء السلطة لالقرتاض يف السنوات األوىل من عمرها جاء لتغطية
العجز الذي تعاين منه املوازنة، كون اجلزء األكرب من الدعم اخلارجي جاء لدعم 

                                                           

 .15/8/2020، اجلزيرة.نت، على االنسحاب اإلسرائيلي من غزة.. أهم اإلجنازات وأبرز اإلخفاقاتماً عا 15 18

 الوطن، دنياموقع  ،وتفرض عقوابت اقتصادية على السلطة الفلسطينية شعار آخر،إىل إسرائيل توقف املفاوضات إ 19
 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/04/26/528452.html، انظر: 26/4/2014
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األنشطة التطويرية كبناء املرافق الرئيسية؛ كاملدارس، واملستشفيات، والبىن التحتية من 
 .شبكات املياه والكهرابء

  "كما يالحظ أن مع تنفيذ "إسرائيل
خلطة اجتياح الضفة الغربية ضمن معركة 

 - 2002)آذار/ مارس  "السور الواقي"
، اليت مشلت تدمرياً (2003متوز/ يوليو 

ألجزاء واسعة من أراضي الضفة 
تراجع الدعم الدويل للسلطة  20الغربية،

مليون  261مليون دوالر إىل  436من 
، 2003-2002خالل الفرتة  %13.4إىل  %14-ين العام من دوالر، مما أدى الرتفاع منو الدَّ 

وتفسري ذلك من وجهة نظر الباحث أن جزءاً كبرياً من هذه القروض اليت جلأت إليها السلطة، 
بىن و مليون دوالر؛ لرتميم آاثر االعتداءات اإلسرائيلية اليت طالت مرافق  100وبلغت قيمتها 

 21حتتية رئيسية.
 ارتفعت  2005،22االنسحاب اإلسرائيلي من غزة سنة  كما ميكن مالحظة أن مع مرحلة

أدى لرتاجع منو الدين  ، ممامليون دوالر 169بـ  اخلارجاملساعدات اليت تتلقاها السلطة من 
 .%8إىل  %19العام للسلطة من 

 زاد فيها حجم املساعدات اخلارجية 2.13–2007نيت وخالل املرحلة الثالثة املمتدة بني س ،
ولكن مل تنعكس زايدة هذه ، مليون دوالر 1,129مليون دوالر إىل  344ملوازنة السلطة من 

                                                           
 .3/10/2004نت، .العسكرية، اجلزيرة السور الواقي.. خيارات إسرائيل 20

ات مركز الزيتونة للدراس )بريوت: ، املسؤولية الدولية عن جرائم احلرب اإلسرائيليةسامح الوادية 21
 ...1، ص (2..2واالستشارات، 

 .18/3/2005اجلزيرة.نت، نص خطة شارون لالنسحاب أحادي اجلانب من غزة،  22

 "السور الواقي"عملية 
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مليون  2,376 مليون دوالر إىل 1,451 املساعدات على حجم الدين العام الذي ارتفع من
 دوالر خالل نفس الفرتة.

 فقد تراجع التمويل اخلارجي للسلطة 2020–2.14نيت أما يف املرحلة الرابعة املمتدة بني س ،
ين العام على ، مما أدى لزايدة قيمة الدَّ .2.2 سنةمليون دوالر  412إىل  2.14 سنة 245من 

، وكانت الزايدة .2.2سنة مليارات دوالر  3 حنو إىل 2.14سنة مليار دوالر  2.4السلطة من 
 .%17، بنسبة منو 2020األكرب سنة 

 

 :االنقسام الفلسطيين والفشل اإلداري للسلطة الفلسطينية رابعاً:
 
 

، وما رافقه من تعطيل للمجلس 2007شكل االنقسام بني حركيت محاس وفتح منذ منتصف 
وهو املخول وفق القانون مبراقبة أداء السلطة التنفيذية، وتقييم  2018،23التشريعي، مث حّله أواخر 

ايل: األداء العام ملاليتها؛ ذريعة استغلتها احلكومات املتعاقبة يف الضفة الغربية، اليت ترأسها على التو 
سالم فياض، ورامي احلمد هلل، ولحمد اشتية، لتجاوز كثري من نصوص القانون الذي وضع ضوابط 

 لية اليت ستتعامل اها السلطة للدين العام، من بينها:ولحددات لآل

                                                           

أمحد اخلالدي، رأي استشاري يف حّل اجمللس التشريعي، موقع مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  23
 https://www.alzaytouna.net، انظر: 26/12/2018

 سالم فياض رامي احلمد  هللا حممد اشتيه
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  عرض اتفاقيات الدين اليت 2005لسنة  24تضمن الفصل الرابع من قانون الدين العام رقم ،
تربمها وزارة املالية مع املقرضني احملليني واخلارجيني على اجمللس التشريعي للمصادقة عليها، 

، بسبب تعطيل السلطة له، وإصدار احملكمة الدستورية قرارا حبله 2007وهذا ما مل حيدث منذ 
 .2018يف كانون األول/ ديسمرب 

  الذي ما زال ساري املفعول حىت 1998لسنة  7من قانون املوازنة رقم  55قيدت املادة ،
السلطة الفلسطينية من أحجام االقرتاض لتمويل النفقات اجلارية، كي ال تتحمل  24اليوم،

القادمة عبء اإلنفاق اجلاري، وتكلفة الدين، سواء لسداد أصل القرض، أم فوائده األجيال 
املرتتبة، ويشرتط القانون أن يقتصر االقرتاض لدعم املشاريع التطويرية، وجاء ذكرها مبشاريع 

 البىن التحتية واملرافق العامة اليت ينأى القطاع اخلاص عن متويله.

من إمجايل نفقاهتا يذهب للنفقات  %77العامة، جند أن نسبة  بنظرة حتليلية إىل بنود املوازنة
 25منها. %60اجلارية، وتشكل رواتب املوظفني ما نسبته 
، نالحظ من .2.2–2.12 للعامنيأزميت املقاصة  وبتحليل سلوك السلطة الفلسطينية يف

مليون دوالر جلأت  514قيمة الدين العام بقيمة  زايدة يف قياسياً  ارتفاعاً  1خالل اجلدول رقم 
 26.إليها السلطة لتسديد رواتب املوظفني عرب قروض مولتها البنوك احمللية بشكل رئيسي

                                                           

 .3/8/1998 وفا، العامة والشؤون املالية، وكالة، بشأن تنظيم املوازنة 1998( لسنة 7قانون رقم ) 24

أمحد أبو زعيرت، دور اإليرادات احمللية يف متويل املوازنة العامة للسلطة الفلسطينية مدخل لتعزيز اإليرادات احمللية  25
 .2.12(، دراسة ماجستري، جامعة األزهر، غزة، .2.1-...2لتغطية عجز املوازنة )

 :يف، .26/2/2.2انظر: احلكومة تعلن وقف أي اقتطاعات من رواتب املوظفني، موقع رام هللا اإلخباري،  26
https://ramallah.news/ 

 



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                  08        

تقود هذه املعطيات إىل أن السلطة الفلسطينية استغلت أزمة االنقسام لتمرير الكثري من القرارات 
اليت خالفت الكثري من القوانني 
والضوابط، اليت قيدهتا عن اإلفراط 

للجوء لالقرتاض لدوافع تركزت بشكل  اب
ن م كبري لتمويل النفقات اجلارية، بدالً 

اللجوء لالقرتاض لتمويل املشاريع 
 التطويرية ذات املصلحة العامة.

كما انتهكت السلطة الفلسطينية قانون الدين العام ابالقرتاض املفرط دون الرجوع للمجلس 
 ، ابملصادقة على أي عمليات اقرتاض.2005لسنة  24التشريعي، املخول وفق قانون الدين العام رقم 

 

 :خامساً: أزمة املقاصة بني السلطة و"إسرائيل"
 

ميثل العامل الثاين الرتفاع حجم الدين العام على السلطة الفلسطينية أبزمة إيرادات املقاصة 
، حينما 2020اليت مل تشهد استقراراً، وخضعت ملساومات وابتزاز إسرائيلي، كان آخرها أزمة سنة 

رفضت السلطة استالم إيرادات املقاصة لستة 
 أشهر بني نيسان/ أبريل وتشرين األول/

مما أوجد حالة من اإلرابك يف  27أكتوبر،
املالية العامة دفعت ابلسلطة العتماد موازنة 
الطوارئ اليت اقتصرت على تسديد رواتب 

 28.%50املوظفني بنسبة 
                                                           

 ، انظر:4/6/2020، 21 ، موقع عريبالسلطة ترفض استالم الضرائب من إسرائيل بسبب "الضم" 27
https://arabi21.com 

 القدسمن رواتب موظفيها بسبب أزمة املقاصة مع االحتالل، صحيفة  %.5احلكومة الفلسطينية تصرف  28
 /https://www.alquds.co.uk، انظر: .2/3/2.2، لندن، العريب

 

https://www.alquds.co.uk/
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 29: االعتداءات اإلسرائيلية على أموال املقاصة3جدول رقم 
 

فرتات جتميد أو استقطاع 
 إيرادات املقاصة

 السياق السياسي

أغسطس وأيلول/ سبتمرب آب/ 
1997 

 توتر أمين فلسطيين إسرائيلي

  – 2000كانون األول/ ديسمرب
 اندالع انتفاضة األقصى 2002كانون األول/ ديسمرب 

كانون – 2006آذار/ مارس 
 االنتخاابت التشريعية وتشكيل حركة محاس احلكومة العاشرة 2007األول/ ديسمرب 

املساعي الفلسطينية لنيل اعرتاف ديبلوماسي من منظمة األمم  2011تشرين الثاين/ نوفمرب 
 املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(

جناح املساعي الفلسطينية ابحلصول على دولة مراقب يف األمم  2013كانون األول/ ديسمرب 
 املتحدة

 – 2014كانون األول/ ديسمرب 
 2015نيسان/ أبريل 

الساعي الفلسطينية لالنضمام حملكمة اجلناايت الدولية 
International Criminal Court 

شباط/ فرباير وكانون األول/ 
 2019ديسمرب 

رفض السلطة استالم أموال املقاصة بعد قيام االحتالل ابقتطاع مبالغ 
مالية، تقدمها السلطة على هيئة رواتب لعائالت الشهداء واألسرى، 

 رائيل" على أهنا نشاطات )إرهابية(وتصنفها "إس

تشرين الثاين/  –أاير/ مايو 
 2020نوفمرب 

رفضت السلطة تسلم أموال املقاصة بعد قرار الرئيس لحمود عباس 
وقف كافة أشكال التنسيق مع االحتالل املدين واألمين، رداً على 
 خمططات الضم اإلسرائيلي يف إطار خطة ترامب )صفقة القرن(

 

وكجزء من ترتيبات املرحلة االنتقالية بني السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" عقب توقيع اتفاق 
 ، فقد اتفقتا على توقيع بروتوكول ابريس االقتصادي 1993سنة  Oslo Accordأوسلو للسالم 

                                                           

 الزيتونة مركز دية،االقتصا وتداعياهتا السياسي سياقها يف الفلسطينية للسلطة املقاصة إيرادات أزمة حلس، رائد 29
 .7/1/2021 واالستشارات، للدراسات
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Protocol on Economic Relations  وتضمن بنودًا تقضي بتحويل "إسرائيل" 1994سنة ،
 أتيت ضريبة القيمة املضافة على الواردات الفلسطينية اليت ة، وهي قيمة ما جتبيه منألموال املقاص
 30من إمجايل املبلغ كرسوم حتصيل. %3وتسلمها للسلطة مقابل عمولة عربها شهرايً، 

 وهي: ثالثة أنواع من الضرائبتشكل هذه اإليرادات 
  واملستوطنات. "إسرائيل"ضريبة الدخل على أجور العمال الفلسطينيني يف  ضرائب مباشرة:. 1
سلع ضريبة القيمة املضافة على كافة ال :"إسرائيل" ردات مناضرائب غري مباشرة على الو . 2

 والكحول فقط. ،والسجائر ،، وضريبة الشراء على مشتقات النفطمنهااملستوردة 
ريبة ضريبة القيمة املضافة، واجلمارك، وض من اخلارج: وارداتالضرائب غري املباشرة على ال. 3

 الشراء وغريها.

 ين العام وأزمة املقاصة:ميكن مالحظة العالقة بني أزمة الدَّ  3من خالل جدول رقم 
   ،خضعت أموال املقاصة البتزاز إسرائيلي، فقد سعت لتجميد حتويلها للسلطة الفلسطينية

كورقة هتديد إلجبارها على تقدمي تنازالت سياسية، وتشكل هذه األموال العمود الفقري 
من إمجايل اإليرادات العامة  %60–50ابلنسبة للمالية العامة للسلطة كوهنا تسهم مبا نسبته 

 مليون دوالر(.  150مليون شيكل شهرايً ) 500 للسلطة مبتوسط

                                                           

(، TRT) كيةذاعة والتلفزيون الرت اإلة سسمؤ  اتفاقية ابريس واملقاصة.. فخ يقيد االقتصاد الفلسطيين، موقع 30
 https://www.trtarabi.com، انظر: .2/12/2.2
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  مل يظهر أتثري 1997خالل املرحلة األوىل لوقف السلطة الفلسطينية تسلم أموال املقاصة سنة ،
هذا القرار على وضع الدين العام ابلنسبة للسلطة، كوهنا كانت يف املراحل األوىل لتأسيسها، 

 لتسديد استحقاقاهتا. وليس لديها التزامات مالية تدفعها لالقرتاض

  جاءت املرحلة الثانية لوقف "إسرائيل" حتويل أموال املقاصة للسلطة، نتيجة اندالع
انتفاضة األقصى ملدة سنتني، لكن أتثري القرار مل يكن كبرياً، ألنه ترافق مع زايدة الدول 

مليون دوالر  523إىل  ...2مليون دوالر يف سنة  55املاحنة مساعدهتا املالية للسلطة من 
 .1..2يف سنة 

  /كما جاءت املرحلة الثالثة بعد فوز حركة محاس يف االنتخاابت التشريعية وحىت كانون األول
مليون دوالر، وزايدة نسبة منو الدين بنحو  400ين العام بـ ، وشهدت زايدة الدَّ 2007ديسمرب 

40%. 
   َّ2.2العام  خالل %17ين العام يف أزمة املقاصة بني السلطة و"إسرائيل" بـ قفز الد. ،

مليون دوالر، وكان أتثري هذه األزمة  514قدرها بزايدة  ،2.12خالل العام  %.1و
 واضحاً ابلنسبة للسلطة كونه ترافق مع تراجع الدعم اخلارجي الذي تتلقاه من اخلارج.

بناء على ما سبق، ميكن استنتاج أن االحتالل اإلسرائيلي سعى من خالل االتفاقيات اليت 
أبرمها مع السلطة الفلسطينية، وأمهها اتفاقية ابريس االقتصادية، خلدمة مصاحله التجارية 
واالقتصادية بدرجة أساسية، والعمل على تدمري االقتصاد الفلسطيين، مبا انعكس بشكل سليب 
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رادات العامة للسلطة، ودفعها لالقرتاض اخلارجي لتمويل العجز الذي تعاين منه اإليرادات على اإلي
 العامة، ومن أوجه ذلك:

  مصادرة األراضي واملوارد الطبيعية: تسببت السياسة اإلسرائيلية مبصادرة األراضي عرب إقامة
حقل "رنتيس" ل غزة، و املستوطنات، ووضع اليد على املوارد الطبيعية كحقول الغاز قبالة سواح

مما انعكس بشكل سليب على إيرادات ضريبية واستثمارية   31للنفط والغاز وسط الضفة الغربية،
كان من املفرتض أن تذهب ملوازنة السلطة لزايدة قيمة إيراداهتا مبا يسهم بشكل إجيايب يف تقليل 

 االعتماد على االقرتاض.

  وابلنظر للعوائد االستثمارية املباشرة إليراد السلطة، فمن املتوقع من تشغيل حقل "مارين" للغاز
 قيمة عوائده خلزينة السلطة قدم مكعب من الغاز تصل مليار 33 بـ تقدر احتياطاتهيف غزة الذي 

ومليار دوالر آخر كعائد سنوي مليزانية السلطة من استثمار حقل  32،مليون دوالر سنوايً  150
مليار قدم مكعب من الغاز  182مليار برميل نفط، و 2.5"رنتيس" النفطي الذي يضم 

  33الطبيعي.

                                                           

 .21/10/2017نفط فلسطني.. حقائق "الثروة املسلوبة، املركز الفلسطيين لإلعالم،  31

، 23/2/2.21، 21حسني مصطفى، كل ما تريد معرفته عن حقل الغاز يف غزة وعراقيل االحتالل، موقع عريب  32
 /https://arabi21.comانظر: 

 /https://adnanabuamer.com، انظر: 12/1/2.16عدانن أبو عامر، نفط فلسطيين يف رام هللا، موقع املونيتور،  33

 حقل "مارين" للغاز النفطيحقل "رنتيس" 
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  كما أن سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على الفضاء الرقمي الفلسطيين؛ بتمكني شركات
االتصاالت اإلسرائيلية من العمل حبرية يف الضفة الغربية، ومنافسة الشركات الفلسطينية، 
انعكس على تراجع إيرادات السلطة من ضرائب الدخل على الشركات الفلسطينية، اليت 

من سوق االتصاالت ابلضفة الغربية لصاحل نظريهتا  %13خسرت حصة سوقية تزيد عن 
إيرادات كان من املتوقع أن تقوم  مما أدى لرتاجع 34اإلسرائيلية، وهي يف حالة زايدة مستمرة،

 السلطة بتحصيلها ضمن أرابح هذه الشركات.
 صاً و أدت احلروب واالجتياحات اإلسرائيلية املتكررة لزايدة اعتماد السلطة على االقرتاض، خص

يف الفرتات اليت شهدت جتميد "إسرائيل" أموال املقاصة، كما حدث يف محلة "السور الواقي" 
 35.فقط من أموال املقاصة %11 "حينما حولت "إسرائيل 2002إابن اجتياح الضفة الغربية 

 
 :سادساً: سيناريوهات املرحلة القادمة

 

عاين منه حجم اخللل البنيوي الذي ي تعكس أزمة الدين العام اليت تواجه السلطة الفلسطينية
االقتصاد الفلسطيين، نتيجة لتداخل جمموعة عوامل تسببت بوصول السلطة هلذا املستوى من 

 املديونية للجهات الداخلية واخلارجية.
أول هذه اآلاثر هو عبء الدين املتمثل ابلفائدة السنوية اليت تتحملها املوازنة العامة نتيجة 

القروض، أو من خالل جدولتها، مبا أييت على حساب أولوايت أخرى تضطر تسديد هذه 
السلطة لتأجيلها كمشروع تطوير االقتصاد، والنهوض به، للخروج من حالة التبعية ابالقتصاد 

  36اإلسرائيلي.

                                                           

 .25/2/2.16اتصال إسرائيلية تعمل يف األراضي الفلسطينية، موقع رام هللا اإلخباري، شركات  6 34

، 3/2.11/.2"األزمة املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية،" معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين )ماس(،  35
 http://www.mas.ps/ar_download.php?id=41b4dy269133Y41b4dانظر:  ،4ص 

صندوق النقد الدويل، الضفة الغربية وقطاع غزة، تقرير حول تطورات االقتصاد الكلي واآلفاق املستقبلية،  36
 https://www.imf.org/~/media/external/country/WBG/RR/2014/063014a.ashx، انظر:30/6/2014
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تظهر هذه األزمة حجم املأزق الذي وضعت 
نفسها به، من خالل اعتمادها بنسبة تزيد عن السلطة 

من التحكم اإلسرائيلي يف إدارة الشأن املايل  %.3
 ،37ملوازنتها عرب خضوعها البتزاز يف أموال املقاصة

وعدم اإليفاء اها كورقة ضغط سياسية، مما يدفعها 
ويرتفع الرقم إىل قرابة ألفاً،  131املالية، وأمهها رواتب املوظفني وعددهم لالقرتاض لتسديد استحقاقاهتا 

آالف مع إضافة ما تطلق عليهم احلكومة )أشباه الرواتب(، متثل رواتب املتقاعدين واملخصصات  .21
 38.االجتماعية وذوي الشهداء واألسرى واحملررين

تظهر هذه األزمة خضوع االقتصاد الفلسطيين للعامل اخلارجي من خالل اعتماد املوازنة على 
العامة على املساعدات اخلارجية، وختضع يف أغلب األحيان لعوامل  امن إيراداهت39 %25ما نسبته 

وتراجع الدعم العريب  2017،40سياسية، كما حدث مع القطع األمريكي للمساعدات منذ سنة 
 2020.41–2019أو توقفه بشكل شبه كامل خالل سنيت 

صر يف أمامها تنح أمام هذا الواقع الذي يواجه السلطة الفلسطينية فإن اخليارات املطروحة
 سيناريوهات: ةثالث

                                                           
علومات ا، وكالة األنباء واملجعفر صدقة، بشارة: أموال املقاصة ليست حسنة من إسرائيل ونركز على استعادهت 37

 ، انظر:15/1/2015الفلسطينية )وفا(، 
     https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=sM54kOa657726993957asM54kO 

جعفر قاسم، بعد عودة "املقاصة".. سداد مستحقات موظفي فلسطني أولوية )تقرير(، وكالة األانضول،  38
19/11/2020. 

، انظر: 8/2/2018بالل كسواين، خرباء: املوازنة الفلسطينية مل تتأثر بوقف املساعدات األمريكية، وكالة وفا،  39
http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=8onx9pa810805994724a8onx9p  

هالة جفال، وقف املساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية والبحث عن قيادة بديلة، املركز الفلسطيين ألحباث  40
  https://www.masarat.ps، انظر: 9/5/2019مسارات،  -السياسات والدراسات االسرتاتيجية 

نية منذ نشأهتا، لسلطة الفلسطيانظر: عدانن أبو عامر، أغضبت إسرائيل فتوقف الدعم، قصة املساعدات العربية ل 41
 https://arabicpost.net، انظر: 16/7/2020وملاذا تشكو األن، موقع عريب بوست، 

 

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=8onx9pa810805994724a8onx9p
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ابلنظر إىل أصل مشكلة الدين العام الفلسطيين والنامجة عن تراجع اإليرادات  السيناريو األول:
من إمجايل  %75العامة مقابل بقاء أو زايدة النفقات العامة، فإن العامل اخلارجي الذي يشكل 

اإليرادات العامة ملوازنة السلطة واملقرتن بعودة املساعدات اخلارجية وأمهها املساعدات األمريكية 
سنوات، وإيفاء الدول املاحنة بتعهداهتا لدعم موازنة السلطة وعدم جتميد "إسرائيل"  4اجملمدة منذ 

 ألموال املقاصة.

مر الذي لية واخلارجية لتغطية نفقاهتا، األسيؤدي إىل تراجع اعتماد السلطة على القروض احمل
قد ينعكس بشكل إجيايب على املالية العامة للسلطة من خالل تغطية العجز يف موازنتها خالل 

  العام اجلاري واألعوام القادمة.

ق ال مل تتوافابلنظر إىل طبيعة املرحلة احلالية اليت متر اها احلالة الفلسطينية يف ح السيناريو الثاين:
؛  نتائج االنتخاابت التشريعية والرائسية مع الرغبة اإلقليمية والدولية

 كفوز لحتمل حلركة محاس يف هذه االنتخاابت تكرارًا لتجربة سنة

، فإن سيناريو استمرار الضغط السياسي واالقتصادي، من 2006
قبل الوالايت املتحدة األمريكية، و"إسرائيل"، والدول العربية يبدو 

قوة، مما قد يزيد من حالة التدهور ابلنسبة للوضع املايل واردًا وب
عن للسلطة، من خالل استمرار قطع املساعدات األمريكية 
 Joeاألراضي الفلسطينية يف والية الرئيس األمريكي جو ابيدن 

Biden أو استمرار الدول العربية بفرض حصار مايل على السلطة، أو قيام "إسرائيل" بوقف ،
حتويل أموال املقاصة للسلطة، سيؤدي أّي من هذه العوامل الثالثة جمتمعة أو كل على حدى إىل 

دين سيتسبب يف زايدة الدفع السلطة إىل تكثيف االعتماد على القروض احمللية واخلارجية مما 
 ن.العام إىل مستوايت أكرب مما هو عليه اآل

أمام السلطة الفلسطينية خيار بقاء احلالة الراهنة كما عليه اآلن، وهو  السيناريو الثالث:
اعتمادها املنحصر يف االعتماد على أموال املقاصة من "إسرائيل" واستمرار األوروبيني يف متويل 

 جو ابيدن
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املوازنة وبقاء الدعم العريب للسلطة ضمن حدوده الدنيا، سيتسبب يف زايدة الضغط املايل على 
للدين العام )وهو متوسط الزايدة السنوية يف الدين العام  %18السلطة، مبا يشكل زايدة بنسبة 

  خالل فرتة عمر السلطة(.
 

يف ظّل مستجدات احلالة الراهنة، اليت تشري إىل إمكانية عودة الدعم األمريكي للسلطة 
الفلسطينية جمددًا يف والية الرئيس األمريكي جو ابيدن، وختفيف التوتر بني السلطة والدول 
العربية، مبا سينعكس على إعادة الدعم املايل العريب يف حال أجريت االنتخاابت التشريعية 

ية واجمللس الوطين، فإن عودة الدعم املايل من اخلارج سيؤدي لتخفيض الدين العام على والرائس
 السلطة الفلسطينية، يف حال فازت حركة فتح يف هذه االنتخاابت.

 
  :التوصيات

 
 

  ًفقات ن ضرورة العمل على ضبط وترشيد النفقات اجلارية ضمن جدول أولوايت، خصوصا
 من نفقات املوازنة. %60نظراً الستحواذها على  األجور والرواتب

  ه ي، وتوجومنحها أولوية تطويريةعلى النفقات ال شغيليةسيطرة النفقات التمن التغيري التدرجيي
 ضرائب الدخل. لزايدة االستثماراتلمشاريع اليت جتلب لالنفقات 

  اً، ومبا ال احتياجات السلطة ماليإعادة النظر يف قوانني الضرائب املعمول اها، مبا يتالءم مع
 يؤثر سلباً على قوانني تشجيع االستثمار.

  ضرورة تبين السلطة خطة إصالح جذرية يف مؤسساهتا عرب دمج املؤسسات غري احلكومية يف
 الوزارات لتقليل النفقات اخلارجية اليت متوهلا امليزانية.

 ارة طاع اخلاص بعض الصالحيات إلداجتاه السلطة الفلسطينية حنو اخلصخصة، ومنح الق
  النشاطات اخلدماتية اليت تستنزف امليزانية.


